LEPIDLA A TMELY

TECHNICKÝ LIST

4GASKET
UNIVERZÁLNÍ ELASTICKÉ TĚSNĚNÍ
CHARAKTERISTIKA
• neobsahuje izokyanáty a silikon
• efekt „suchý zip“
• jednoduchá demontáž
• velmi dobrá přilnavost k těsnící ploše
• přesné dávkování
• odolnost vůči olejům, tukům, palivům,
vodě, plynu, vzduchu atd.
• teplotní odolnost od -55 °C až 270 °C

OBLASTI POUŽITÍ
S nově vyvinutým dávkovacím systémem máte aplikaci
tmelu 4GASKET v osvědčené podobě. Špičková kvalita
je zcela pod kontrolou. Nová forma těsnění v technologii
stlačeného vzduchu umožňuje práci bez námahy ve všech
oblastech, ať už jde o přesné dávkování nebo dlouhé,
rovnoměrné aplikační švy. I těžko dostupná místa lze utěsnit
například nad hlavou. Přesné dávkování beze zbytku.
Odolává olejům, tukům, palivům, vodě, plynu, mazivu,
nemrznoucím kapalinám atd.
Doba odvětrání je cca 10 – 15 min.
Odmastěte a vyčistěte povrch. Aplikujte rovnoměrnou vrstvu
těsnění 4GASKET na lepený povrch.
4GASKET je UNIVERZÁLNÍ těsnící hmota, vytvářející efekt
„suchého zipu“. Skvělé řešení pro všechna místa, která
musejí být i při velkém zatížení absolutně těsná. Velmi dobrá
přilnavost k těsnící ploše.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Barva: červená
Viskozita: pasta
Teplotní odolnost: -55 °C až 270 °C
Přemostění spáry: 0,2 mm
Doba odvětrání: 10 –15 minut
NÁVOD NA POUŽITÍ
Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic
prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít CLEANER 4C.
Vytlačujte rovnoměrnou vrstvu těsnění 4GASKET na lepený
povrch.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav
vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí
být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci
a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však
muže jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ
4GASKET je dodáván v balení 200 g kartuše.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě
s teplotami +5 °C až +20 °C, mimo dosah tepla a přímého
slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv
a léků.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

